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Witajcie w kolejnym dniu nauki w domu, dzisiaj mamy razem 5 lekcji. 

Znając Was na pewno sobie świetnie poradzicie! 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:  

Bardzo proszę przygotujcie sobie do naszej lekcji podręcznik (niebieski), ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej (niebieskie). 

 

 

1. Otwórzcie proszę podręczniki na stronie 34-35. 

2. Poproście kogoś dorosłego o przeczytanie tekstu. Chyba, że sami potraficie to możecie 

przeczytać samodzielnie. Posłuchajcie/przeczytajcie uważnie opowiadania. Bardzo bym 

chciała żebyście opowiedzieli rodzicom (osobom z którymi odrabiacie zadanie): 
- dokąd pojechali Kuba z Hubertem? 

- Kto i czym ich zawiózł? 
- Kto powitał ich w puszczy? 

 

 

3. Poszukajcie wzrokiem przeglądając tekst, gdzie znajdują się wyrazy z "h", możecie je 

przeczytać. 

 

4. Czy znacie jakieś imiona, które rozpoczynają się od tej litery? Możecie je wymienić. 

 

 

Dobra teraz mała przerwa. Możecie napić się wody, zjeść coś, popatrzeć w okno, 

pospacerować po pokoju.  

 

 

5. Otwórzcie ćwiczenia (niebieskie) na stronie 27. Czy już wiecie jakim kolorem będziemy 

zaznaczać literę "h"? Czy to jest samogłoska czy spółgłoska?  

 

 

2. W wyrazach napisanych na górze strony zaznaczcie literę "h" odpowiednim kolorem oraz 

naszymi "brzuszkami" zaznaczcie podział na sylaby tych wyrazów. Podziel również wyrazy 

na głoski. 



 

 

3. Nim zaczniecie pisać "h" popatrzcie w jaki sposób piszemy małą i wielką literę "h": 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bhztOW9Pj0w  

 

 

4. Jeżeli jesteście gotowi do pisania to pamiętajcie o odpowiedniej pozycji podczas pisania, 

o tym, że nie należy się spieszyć, tylko piszemy najładniej jak potrafimy.  

 

 

5. Wykonajcie zadanie 1 i 2.  

 

6. Przed wykonaniem zadania 3 zastanówcie się jakie dźwięki są miłe dla ucha a jakie są 

dźwięki drażniące, przykre dla ucha. Następnie wykonaj zadanie 3.  

 

 

7. Zadanie 4 zostawiam dla osób, które chcą zrobić je dodatkowo. (NIE JEST 

OBOWIĄZKOWE). 
 

Zróbcie sobie małą przerwę: zróbcie 3 okrążenia po pokoju, zróbcie sobie 5 

pajacyków oraz 3 podskoki na jednej nodze i 3 podskoki na drugiej nodze.  
 

Teraz będą Wam potrzebne książki z matematyki: podręcznik (zielony) i zeszyt w kratkę. 

Nim otworzycie książki, obejrzyjcie krótki film jaki dla Was znalazłam: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m_-qLMJjmnU  
 

8. Teraz otwórzcie podręcznik i przeczytaj nazwy miesięcy ze strony 15. Wykonaj zadanie 1. 

 

9. Wykonajcie kartę pracy, którą załączyłam dla Was. Możecie ją wkleić do zeszytu w kratkę 

lub przepisz/przerysuj ją do zeszytu. 
 

  

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

1. Jeżeli jesteście ubrani w ciasne spodnie/koszule to przebierzcie się w coś wygodnego do 

ćwiczeń.  

https://www.youtube.com/watch?v=bhztOW9Pj0w
https://www.youtube.com/watch?v=m_-qLMJjmnU


2. Poproście osobę, z którą jesteście o włączenie filmiku:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M  

Spróbujcie poćwiczyć skoki razem z dziećmi z piosenki.  

 

 

Po zajęciach ruchowych zróbcie sobie przerwę na śniadanie i chwilę odpoczynku. 
 

EDUKACJA PLASTYCZNA:  
Wykonajcie pracę razem z p. Olą. Czekam na zdjęcia prac do piątku :)  
Powodzenia 

 

 

ZADANIE DLA CHĘTNYCH: 

• Literka "h" w kaligrafii, 

• Kto chce może zapoznać się z bajką dla dzieci o obecnym wirusie "Koronawirus", 

• Możecie sobie wybrać dowolną kartę z wyprawki i poćwiczyć sobie coś.  

 

 

Powodzenia! 

Czekamy na wieści jak poszło :) 

p. Asia i p. Ola 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

